
 

 

Visão geral das vantagens do seu seguro saúde global do acordo-quadro da 
Staatenlos, parceira da Settee  
 

Benefícios do Seguro Individual 
Os benefícios do seguro são estruturados de forma modular. Benefícios especiais 
como atendimento ambulatorial, odontológico, oftalmológico ou para gravidez podem 
ser escolhidos individualmente. Assim, você paga apenas o que realmente precisa e 
obtém um prêmio de seguro atraente. 

 

 
 De Atendimento Emergencial à Proteção Premium 
Se você deseja apenas atendimento de emergência ou uma proteção muito ampla - 
ambos são possíveis em nosso acordo-quadro. Existem 5 planos diferentes com 
diferentes benefícios e coberturas. 

 

 
Franquias individualizadas 
O acordo-quadro oferece franquias autônomas em várias somas. Começando em 0 
até 5000€/ano, você pode individualizar a sua proteção. 

 

 
 Escolha individual de Países Segurados 
Em todos os países da mesma categoria e inferior, você desfruta de proteção 
total durante o ano, em todos os outros países até 3 meses após a entrada. Isso 
torna os prêmios mais baixos, apesar da cobertura mundial. 

 
 
 

 Duração ilimitada - sem possibilidade de cancelamento por motivo de doença 
O seguro tem duração ilimitada e a seguradora não pode cancelar o seguro devido a uma 
determinada quota de doença. 

 
 
 

 Ótima Qualidade de Condições 
Na comparação global, a seguradora April oferece condições de seguro de grande 
qualidade caracterizadas por altos limites de benefícios, reembolso de 100% para 
serviços fixos, pagamentos acima das diretrizes gerais de tarifas e acordos de 
cobertura claramente definidos. O cancelamento por motivo de doença não é 
possível.



 

 

Seguro Familiar é possível 
Membros da família e filhos podem ser segurados pelo mesmo plano. O terceiro e 
demais filhos não precisam pagar a mais. 

 

 
Alta Estabilidade de Contribuições 
Todo seguro saúde tem que aumentar regularmente as contribuições devido ao 
aumento da expectativa de vida, inflação e aumento dos custos de saúde. Isso pode 
chegar a 25% ao ano em países como a Alemanha. Nossa seguradora April tem uma 
volatilidade muito baixa. Apesar da Covid-19, as contribuições aumentaram apenas 4% 
em 2020. Entre os seguros de saúde internacionais, isso é muito bom. Nosso acordo-
quadro aumenta ainda mais essa estabilidade. 

 

 
Pacote de Assistência Opcional com Seguro Adicional 
Opcionalmente, você pode escolher alguns serviços de assistência. Tais como seguro 
de cancelamento de voo ou de reembolso de bagagem perdida. Também fazem parte 
disso um seguro de responsabilidade internacional, um pequeno seguro de acidentes 
e um pequeno seguro de proteção legal. 

 

 
 Benefício opcional de seguro por morte e auxílio-doença 
Opcionalmente, você pode optar por obter um seguro de pensão por morte e auxílio-
doença. O possível contrato combinado torna a contribuição bastante atrativa. 

 

 
 Redução de Reembolso Opcional para Diminuir o Prêmio 
Além das franquias, você pode escolher uma redução no reembolso para serviços 
ambulatoriais, atendimento odontológico ou gravidez. Você pode optar por pagar 10% 
ou 20% dos custos para diminuir os prêmios. Os cuidados fixos serão sempre 100% 
cobertos. 

 

 
Pagamento Fácil em Euros ou Dólares 
Você pode pagar em euros e dólares por transferência bancária, cartão de crédito ou 
paypal. Para pagamentos em euros, também é possível o débito mensal direto. 

 
 

Serviço rápido em vários idiomas 
O serviço eficiente em vários idiomas faz parte do seguro da April. Eles falam alemão, 
inglês, espanhol e francês para ajudá-lo com competência em seus pedidos. 

  



 

 

  
Aplicativo Próprio para Solicitar Custos 
Você pode simplesmente tirar fotos de suas faturas em um aplicativo dedicado e 
solicitar de volta seus custos. A April paga rapidamente para a conta bancária 
mencionada. 

  
Seguro possível mesmo sem residência permanente 

Você só precisa de um endereço de correspondência em qualquer país, que 
também pode ser de familiares ou amigos. Não há necessidade de residência 
permanente - perfeito para viajantes perpétuos. 

 

 
Obtenha o seguro a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo 
Você pode se tornar membro do nosso acordo-quadro, independentemente de onde 
você estiver no mundo. Você não precisa estar em nenhum país específico para fazer 
o negócio. Lembre-se de que esse tipo de seguro internacional não pode substituir os 
seguros obrigatórios do governo em alguns países. 
No entanto, você sempre tem liberdade de complementar outros seguros com nosso 
acordo-quadro. 

 
 

Para todas as cidadanias 
O seguro é aberto para todas as nacionalidades. 

 
 

Alguns Países são excluídos 
Apenas alguns países como Afeganistão, Irã, Cuba, Mali, Níger, Coréia do Norte, Paquistão 
e Síria foram excluídos da cobertura. Para a Ucrânia, você deve solicitar cobertura 
diretamente com o seguro (a Ucrânia ocidental não é um problema) 

 

 
COVID-19 é totalmente segurado 
Todos os casos relacionados ao COVID-19 são segurados após um tempo de espera de 4 
semanas. As confirmações para entrada em determinados países serão emitidas pela 
seguradora. 

 

 
Repatriação em caso de emergência incluída em qualquer plano 
A repatriação em caso de emergência para o país de origem está incluída em qualquer 
plano automaticamente. 

 
 

Calcule e obtenha o seguro online 
Claro, você pode calcular seu próprio prêmio com uma ferramenta e fechar o seguro 



 

 

online diretamente depois de responder a algumas perguntas de saúde. Através deste 
link, você será automaticamente membro do acordo-quadro. 

 
 

Nosso acordo-quadro com a April International é apoiado pelo 
corretor Robin Lerch, seu ponto fixo de contato com ótimas 
relações com a seguradora. Ele o ajudará em todas as perguntas 
e problemas e o consultará gratuitamente se você não tiver 
certeza de qual cobertura é melhor para você. 

Não espere para contatá-lo se você tiver certas condições pré-
existentes - ele pode conseguir com que você obtenha este 
seguro para asma, diabetes ou problemas semelhantes. Em 
alguns casos, outro seguro também pode ser mais benéfico. Ele 
também pode fornecer soluções globais de seguro em outras 
áreas, como responsabilidade, proteção legal, etc. 

 
 
Telefone:  +49 173 2315415 
Email: insurance@staatenlos.ch 

 
 
 

Torne-se parte do ACORDO-QUADRO DA SETTEE - será recompensador 

Os acordos-quadro são sempre melhores do que os contratos individuais. Apenas com os números 
atuais, poderíamos fechar um forte acordo com a seguradora para obter os melhores benefícios. Por 
exemplo, até agora, a April International recusou clientes em potencial sem residência permanente. 
Com um número crescente de pessoas aderindo, um poder de negociação mais forte é alcançado e 
benefícios futuros podem ser possíveis. Encontre a Calculadora aqui! 

https://tarif-assurance-expat.april-international.com/convergence/?LI=4CE870E8-E935-4876-85C9-F851FC954A8C&Produit=MHIV1&Marque=APRIL&ContexteLayout=COBRAND&langue=en-GB&CO=I66825%40APMOB#?sid=2d7300f7-8d23-4dbe-9800-bc6a5c21b373
https://tarif-assurance-expat.april-international.com/convergence/?LI=4CE870E8-E935-4876-85C9-F851FC954A8C&Produit=MHIV1&Marque=APRIL&ContexteLayout=COBRAND&langue=en-GB&CO=I66825%40APMOB#?sid=2d7300f7-8d23-4dbe-9800-bc6a5c21b373
https://tarif-assurance-expat.april-international.com/convergence/?LI=4CE870E8-E935-4876-85C9-F851FC954A8C&Produit=MHIV1&Marque=APRIL&ContexteLayout=COBRAND&langue=en-GB&CO=I66825%40APMOB#?sid=04ba69f1-df8e-4f18-ae75-791bc93bc786
https://tarif-assurance-expat.april-international.com/convergence/?LI=4CE870E8-E935-4876-85C9-F851FC954A8C&Produit=MHIV1&Marque=APRIL&ContexteLayout=COBRAND&langue=en-GB&CO=I66825%40APMOB#?sid=938ed006-ad6b-42d4-9ae1-11ea2931956e

